Fagfornyelsen
– nye læreplaner 2020

Relevante kompetansemål for FIRST® LEGO® League
Dette dokumentet inneholder et utvalg kompetansemål som anses som relevante i
gjennomføringen av FIRST LEGO League. Merk at også andre kompetansemål kan være
relevante, avhengig av tema og tilnærming.
Vi gjør oppmerksom på at man gjennom Utdanningsdirektoratets sider har tilgang på
utvidete beskrivelser av fagenes relevans og sentrale verdier, kjerneelementer, tverrfaglige
temaer, grunnleggende ferdigheter og ressurser knyttet til de enkelte kompetansemålene.
Oversikten i dette dokumentet er tenkt som et potensielt arbeidsverktøy og en oversikt over
relevante kompetansemål, men vi anbefaler at man setter seg inn i beskrivelser og ressurser
på Udir.no.

Nye læreplaner – grunnskolen og gjennomgående fag
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Matematikk
«Matematikk skal førebu elevane på eit samfunn og arbeidsliv i utvikling ved å gi dei
kompetanse i utforsking og problemløysing. Problemløysing i matematikk handlar om at
elevane utviklar ein metode for å løyse eit problem dei ikkje kjenner frå før. Når elevane får
tid til å tenkje, reflektere, resonnere matematisk, stille spørsmål og oppleve at faget er
relevant, legg faget til rette for kreativitet og skapartrong. Når elevane får høve til å løyse
problem og meistre utfordringar på eiga hand, bidreg dette til å utvikle uthald og
sjølvstende.»
Relevans
I FIRST LEGO League er det elevene selv som definerer et problem og finner en løsning på
dette problemet. Ofte er dette problemer som ingen voksne vet svaret på, og elevene må
dermed selv utforske og løse problemet. I FLL vil elevene ofte jobbe i prosess som krever
testing, prøve på nytt, teste igjen og forhåpentligvis til slutt finne en løsning, både i teknologi
og prosjekt. Dette vil bidra til utvikling av både utholdenhet og selvstendighet.
Målet for opplæringa er at eleven skal kunne:
10. trinn
● utforske matematiske eigenskapar og samanhengar ved å bruke programmering
● utforske og samanlikne eigenskapar ved ulike funksjonar ved å bruke digitale verktøy
● lage, løyse og forklare likningssett knytte til praktiske situasjonar
9. trinn
● utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å
fremje ulike synspunkt
● tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet
● utforske og argumentere for korleis det å endre føresetnader i geometriske
problemstillingar påverkar løysingar
8. trinn
● utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av
programmering
● lage og løyse problem som omhandlar samansette måleiningar
● lage og forklare rekneuttrykk med tal, variablar og konstantar knytte til praktiske
situasjonar
● utforske, forklare og samanlikne funksjonar knytte til praktiske situasjonar
● utvikle og kommunisere strategiar for hovudrekning i utrekningar
7. trinn
● bruke programmering til å utforske data i tabellar og datasett
● utvikle og bruke formålstenlege strategiar i rekning med brøk, desimaltal og prosent
og forklare tenkjemåtane sine
● lage og vurdere budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark med cellereferansar og
formlar
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● bruke samansette rekneuttrykk til å beskrive og utføre utrekningar
● bruke ulike strategiar for å løyse lineære likningar og ulikskapar, og vurdere om
løysingar er gyldige
● logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram, og grunngi valet av
framstilling
6. trinn
● bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske
geometriske figurar og mønster
● bruke variablar og formlar til å uttrykkje samanhengar i praktiske situasjonar
● utforske strategiar for rekning med desimaltal og samanlikne med reknestrategiar for
heile tal
● formulere og løyse problem frå sin eigen kvardag som har med desimaltal, brøk og
prosent å gjere, og forklare eigne tenkjemåtar
● beskrive eigenskapar ved, og minimumsdefinisjonar av, to- og tredimensjonale
figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som
skil dei frå kvarandre
5. trinn
● løyse likningar og ulikskapar gjennom logiske resonnement og forklare kva det vil seie
at eit tal er ei løysing på ei likning
● lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer
● formulere og løyse problem frå eigen kvardag som har med tid å gjere
4. trinn
● lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer
● lage rekneuttrykk til praktiske situasjonar og finne praktiske situasjonar som passar til
oppgitte rekneuttrykk
● utforske, beskrive og samanlikne eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar ved
å bruke vinklar, kantar og hjørne
3. trinn
● utforske og forklare samanhengar mellom addisjon og subtraksjon og bruke det i
hovudrekning og problemløysing
● bruke ulike måleiningar for lengde og masse i praktiske situasjonar og grunngi valet
av måleining
● lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel knytte til
koordinatsystemet
2. trinn
● lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel
● utforske addisjon og subtraksjon og bruke dette til å formulere og løyse problem frå
leik og eigen kvardag
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Naturfag
«Naturfag er et sentralt fag for å beskrive og forstå hvordan vår fysiske verden er bygget
opp. (...) Kunnskap om samspillet mellom natur, individ, teknologi og samfunn kan fremme
elevenes evne til kritisk tenkning og bidra til at de tar bevisste valg i hverdagen. Naturfag
skal forberede elevene på et arbeids- og samfunnsliv som vil stille krav til en utforskende
tilnærming og teknologisk kompetanse. (...) Naturfag skal bidra til undring, nysgjerrighet,
skaperglede, engasjement og nytenkning hos elevene ved at de får arbeide praktisk og
utforskende med faget.»

Relevans
I FLL arbeider elevene med både teknologi og problemstillinger fra virkeligheten. De løser
problemer fra den verden de skal leve i, og med de verktøy som de vil få bruk for i arbeidsog samfunnslivet. Gjennom FLL oppnår elevene teknologisk kompetanse mens de
utforsker problemstillinger de selv har definert. I FLL får elevene undre seg, være
nysgjerrige og skape innovative løsninger. Ikke minst er FLL også svært engasjerende.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
Etter 10. trinn
● stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige
og uavhengige variabler og samle data for å finne svar
● analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys
av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger
● bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer
og gjøre rede for modellenes styrker og begrensninger
● delta i risikovurderinger knyttet til forsøk og følge sikkerhetstiltakene
● gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres
gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
● bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener
● beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale
klimaendringer
● gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser
og tap av biologisk mangfold
Etter 7. trinn
● stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler
og samle data for å finne svar
● skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkningargumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
● gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
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● gi eksempler på hvordan tradisjonell kunnskap har bidratt og bidrar til
naturvitenskapelig kunnskap
● utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker
sammen
● designe og lage et produkt basert på brukerbehov
● reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til
nye dilemmaer
Etter 4. trinn
● undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
● bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og
presentere funn
● sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller
i naturfag
● utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive
hvordan delene fungerer og virker sammen
● designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon
● samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker
helse
Etter 2. trinn
● presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem
● presentere egne ideer til teknologiske oppfinnelser
● utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer
og sortere etter egenskaper
● samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak
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Samfunnsfag
«Samfunnsfag er eit sentralt fag for at elevane skal bli deltakande, engasjerte og kritisk
tenkjande medborgarar. (...) I samfunnsfag skal elevane få høve til å utforske sin eigen
identitet, lokalsamfunnet dei lever i, og nasjonale og globale problemstillingar.
(...) Samfunnsfaget skal bidra til engasjement, kritisk tenking, skaparglede og utforskartrong
og byggje opp under haldningar og verdiar som toleranse, likeverd og respekt.»
Relevans
I FLL arbeider elevene med nasjonale og globale problemstillinger der de løser
problemer fra den verden de skal leve i, og der de må tenke løsningsorientert og kritisk.
Elevene må ta hensyn til lokale og globale forutsetninger i samfunnet. Kjerneverdiene i
FLL er sentrale og vektlegger toleranse, likeverd, respekt og samarbeid.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
● bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar,
presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna
er
● vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og
reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege
forståinga vår
● utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte
innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
● samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår,
busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
● beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar
kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
● reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og
drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald
● reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i
ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og
uønskte hendingar
Etter 7. trinn
● gjennomføre ei samfunnsfagleg undersøking og presentere resultata ved hjelp av
eigna digitale verktøy
● samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere
over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
● utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov
for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
● drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til
korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
● reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva
det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser
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Etter 4. trinn
● utforske og presentere samfunnsfaglege spørsmål, søkje etter informasjon i ulike
kjelder og vurdere kor nyttig informasjonen er til å belyse spørsmåla
● samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si
meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
● utforske og gi døme på nokre sider ved berekraftig utvikling
● samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan
opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet
● samtale om reglar og normer for personvern, deling og beskyttelse av informasjon og
om kva det vil seie å bruke dømmekraft i digital samhandling
Etter 2. trinn
● utvikle og presentere samfunnsfaglege spørsmål
● samtale om korleis ulike kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om
samfunnsfaglege spørsmål
● reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
● samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
● beskrive og gi døme på mangfald i Noreg, med vekt på ulike familieformer og
folkegrupper, inkludert det samiske urfolket
● utforske og gi døme på korleis menneska påverkar klimaet og miljøet, og
dokumentere korleis påverknadene kjem til syne i nærmiljøet
● utforske og gi døme på korleis barn kan påverke avgjerder og samarbeide om
demokratiske prosessar
● samtale om moglegheiter og utfordringar ved digital samhandling
● utforske og gi døme på korleis menneske i ulike delar av verda påverkar livet til
kvarandre
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Norsk
« Norsk (...) skal bidra til at de utvikler språk for å tenke, kommunisere og lære. Faget norsk
skal ruste elevene til å delta i demokratiske prosesser og skal forberede dem på et arbeidsliv
som stiller krav om variert kompetanse i lesing, skriving og muntlig kommunikasjon.»
Relevans
Både lesing, skriving og muntlig kommunikasjon er svært viktig i FLL. Elevene skal lese om
problemstillingen de har valgt. De skriver rapport og utarbeider skriftlig materiale til sin
egen stand, og de presenterer muntlig laget, prosjektet og roboten sin under turneringen.
Alt dette vil forberede elevene på arbeids- og samfunnslivet utenfor skolen. Elevene
arbeider sammen med andre og vil hele tiden måtte øve på samarbeid, lytting,
argumentasjon og presentasjon.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
Etter 10. trinn
● lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske
og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og
virkemidler
● beskrive og reflektere over egen bruk av lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og
sakprosa
● gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer
● bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig
måte i egne tekster
● utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og
kommunikasjon
● bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner
og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
● informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og
for ulike formål tilpasset mottaker og medium
● skrive tekster med funksjonell tekstbinding og riktig tegnsetting og mestre rettskriving
og ordbøying på hovedmål og sidemål
● bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og
bearbeiding av tekster
Etter 7. trinn
● lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og
nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål, form og innhold
● orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er,
og vise til kilder i egne tekster
● bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen
● skrive tekster med funksjonell håndskrift og med flyt på tastatur
● lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler
● reflektere etisk over hvordan eleven framstiller seg selv og andre i digitale medier
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● presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser
● leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og framstillingsmåter i muntlige og
skriftlige tekster
● beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og
for ulike formål
● skrive tekster med tydelig struktur og mestre sentrale regler for rettskriving,
ordbøying og tegnsetting
● gi tilbakemelding på medelevers tekster ut fra kriterier og bruke tilbakemeldinger i
bearbeiding av egne tekster
● bruke fagspråk og kunnskap om ordklasser og setningsoppbygning i samtale om egne
og andres tekster
● utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage
egne sammensatte tekster
● prøve ut skriving av tekster på sidemål

Etter 4. trinn
● lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på
bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva
tekstene betyr for eleven
● lese tekster med flyt og forståelse og bruke lesestrategier målrettet for å lære
● utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre
kreative uttrykk
● samtale om forskjellen mellom meninger og fakta i tekster
● holde muntlige presentasjoner med og uten digitale ressurser
● kombinere ulike uttrykksformer i sammensatte tekster
● følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende
spørsmål
● beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative
måter
● skrive tekster med funksjonell håndskrift og med tastatur
● bruke komma og andre skilletegn i tekster
● reflektere over hvordan språkbruken vår påvirker andre, og hvordan vi tilpasser og
endrer språket i ulike situasjoner
Etter 2. trinn
● lytte til og samtale om skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk
● låne og lese bøker fra biblioteket
● uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative
aktiviteter
● samtale om og beskrive hvordan ord vi bruker, kan påvirke andre
● trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving
● lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt og bruke enkle strategier for
leseforståelse
● lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler
● beskrive og fortelle muntlig og skriftlig
● skrive tekster for hånd og med tastatur
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● bruke store og små bokstaver, punktum, spørsmålstegn og utropstegn i tekster og
samtale om egne og andres tekster
● lage tekster som kombinerer skrift med bilder
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KRLE
«KRLE skal gi øvelse i etisk refleksjon og bidra til å utvikle elevenes dømmekraft i hverdagen
og i møte med samfunnsutfordringer. Elevene skal bli kjent med verdiene som skolen og
samfunnet bygger på, og hvordan de er forankret i ulike religioner og livssyn. (...) det skal
legge til rette for gjensidig respekt, toleranse og demokratisk medvirkning.
Faget skal gi elevene mulighet til å utvikle egne synspunkter og holdninger i møte med andre
gjennom innenfra- og utenfra-perspektiver og gjennom dialog og refleksjon over likheter og
forskjeller. På den måten skal faget bidra til at elevene utvikler interesse og respekt for
hverandre uavhengig av kulturell, sosial, religiøs eller livssynsmessig bakgrunn».

Relevans
I FLL er kjerneverdiene helt sentrale og er gjennomgående i hele konseptet. Elevene skal
på turneringsdagen holde en presentasjon der de forklarer hvordan de har integrert
kjerneverdiene i det øvrige arbeidet. Kjerneverdiene i FLL handler blant annet om
samarbeid, inkludering og respekt.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
Etter 10. trinn
● identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for
kommunikasjon
● utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
● identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til
menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom
● reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et
mangfoldig og globalt samfunn
Etter 7. trinn
● bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring
● utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til
hverdags- og samfunnsutfordringer
● reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og
klodens framtid
Etter 4. trinn (1.-4. trinn)
● samarbeide med andre i filosofisk samtale
● identifisere og reflektere over etiske spørsmål
● utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk
● sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
● samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for
hvordan vi lever sammen
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Kunst og håndverk
«Kunst og håndverk er et sentralt fag for praktiske ferdigheter, kreativitet og refleksjon over
visuell og materiell kultur.... Faget skal forberede elevene på et hverdags- og arbeidsliv som
stiller krav om innovasjon, praktiske ferdigheter og evne til å gjøre estetiske og etiske valg.
(...) elevene skal utvikle nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede, utholdenhet og evne til å
løse problemer. Kjerneelementet vektlegger både åpne og utforskende prosesser, og stegvise
prosesser med utvikling og innovasjon som mål.»

Relevans
I FLL har elevene muligheten til å være kreative, både med utforming av stand,
prototyper og i design og programmering av sin LEGO-robot. Det er ingen fasit eller
instruksjon om hvordan disse skal se ut, og det krever både kreativitet, mot, skaperglede,
utholdenhet og evne til å løse problemer for å komme i mål med dette.
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
Etter 10. trinn
● utforske muligheter innenfor håndverksteknikker og egnet teknologi ved å bearbeide
og sammenføye harde, plastiske og myke materialer.
● vurdere materialers holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk, og bruke
ulike verktøy og materialer på en hensiktsmessig og miljøbevisst måte
● utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdere holdbarhet, funksjon
og estetisk uttrykk
● utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for
kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter
● visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og
digitale verktøy
● utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til
ferdig resultat
Etter 7. trinn
● bruke ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde,
plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte
● undersøke materialene i ulike gjenstander og vurdere funksjon, holdbarhet og
muligheter for reparasjon og gjenbruk
● bygge og eksperimentere med stabile konstruksjoner
● bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing
● bruke digitale verktøy til å planlegge og presentere prosesser og produkter
● bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk
● designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt
Etter 4. trinn
● bruke håndverktøy og sammenføyningsteknikker i tre, leire og tekstil på en
miljøbevisst og trygg måte
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● prøve ut ulike ideer og muligheter i gjenbruksmaterialer og formidle til andre
hvordan man i egen hverdag kan bidra til å ivareta natur og miljø
● formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling
Etter 2. trinn
● bruke håndverksteknikker og håndverktøy i utforming av tre, leire og tekstil på en
miljøbevisst og trygg måte
● undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer
● forestille seg og beskrive framtiden gjennom tegning og modeller
● vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling
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Engelsk
«Faget skal forberede elevene på en utdanning og et samfunns- og arbeidsliv som stiller krav
om engelskspråklig kompetanse i lesing, skriving og muntlig kommunikasjon. ... Gjennom
arbeidet med faget skal alle elever bli trygge engelskbrukere slik at de kan bruke engelsk for
å lære, kommunisere og knytte bånd til andre.»
Relevans
Mange bruker engelske ressurser i arbeidet med FLL, både i teknologi og i
forskningsarbeidet i prosjektet. Engelske kompetansemål vil derfor være relevante
dersom man bruker engelske ressurser og kilder.
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
Etter 10. trinn
● bruke varierte strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
● bruke ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og
samhandling
● bruke sentrale mønstre for uttale i kommunikasjon
● uttrykke seg med flyt og sammenheng med et variert ordforråd og idiomatiske
uttrykk tilpasset formål, mottaker og situasjon
● stille spørsmål og følge opp innspill i samtaler om ulike emner tilpasset ulike formål,
mottakere og situasjoner
● bruke kunnskap om ordklasser og setningsstruktur i arbeid med egne muntlige og
skriftlige tekster
● følge regler for rettskriving, ordbøying, setningsstruktur og tekststruktur
● lese, diskutere og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte
tekster
● lese sakprosatekster og vurdere hvor pålitelige kildene er
● bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte
● skrive formelle og uformelle tekster, inkludert sammensatte, med struktur og
sammenheng som beskriver, forteller og reflekterer tilpasset formål, mottaker og
situasjon
● bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger og kunnskap om språk
● utforske og videreformidle innhold i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra
ulike medier knyttet til egne interesser
Etter 7. trinn
● bruke enkle strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
● bruke digitale ressurser og ulike ordbøker i språklæring, tekstskaping og samhandling
● utforske og bruke uttalemønstre og ord og uttrykk i lek, sang og rollespill
● lytte til og forstå ord og uttrykk i tilpassede og autentiske tekster
● uttrykke seg forståelig med et variert ordforråd og høflighetsuttrykk tilpasset
mottaker og situasjon
● innlede, holde i gang og avslutte samtaler om egne interesser og aktuelle emner
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● identifisere setningsledd i ulike typer setninger og bruke kunnskap om bøying av
verb, substantiv og adjektiv i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster
● følge regler for rettskriving, ordbøying og setningsstruktur
● lese og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster
● lese og lytte til engelskspråklige sakprosatekster og engelskspråklig barne- og
ungdomslitteratur og skrive og samtale om innholdet
● samtale om ulike kilders pålitelighet, og velge kilder til eget bruk
● skrive sammenhengende tekster, inkludert sammensatte, som gjenforteller, forteller,
spør og uttrykker meninger og interesser, tilpasset mottaker
● bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger
Etter 4. trinn
● utforske ulike ordbøker og hvordan de kan brukes i språklæring
● bruke digitale ressurser til å utforske språket og samhandle med andre
● utforske og bruke det engelske alfabetet og uttalemønstre i varierte lek- sang- og
språklæringsaktiviteter
● lytte til og forstå ord og uttrykk i tilpassede tekster
● bruke noen vanlige småord, høflighetsuttrykk og enkle fraser og setninger for å få
hjelp til å forstå og bli forstått
● delta i samtaler om egne og andres behov, følelser, dagligliv og interesser og bruke
samtaleregler
● identifisere ordklasser i tilpassede tekster
● følge enkle regler for rettskriving og setningsstruktur
● lese og forstå tekster med lydrette ord og kjente og ukjente ordbilder
● lese og forstå betydningen av kjente og ukjente ord, fraser og setninger ut fra
sammenhengen i selvvalgte tekster
● lese og samtale om innhold i ulike typer tekster, inkludert billedbøker
● skrive enkle tekster som uttrykker tanker og meninger
● tilegne seg ord, fraser og kulturell kunnskap gjennom engelskspråklig litteratur og
barnekultur
Etter 2. trinn
● bruke digitale ressurser for å oppleve språket via autentiske språkmodeller og
samtalepartnere
● koble språklyder til bokstaver og stavemønstre og trekke bokstavlyder sammen til
ord
● oppdage høyfrekvente ord og fraser i ulike type tekster
● stille og svare på enkle spørsmål, følge enkle instruksjoner og bruke noen
høflighetsuttrykk
● delta i innøvde dialoger og spontane samtaler om egne behov og følelser, dagligliv og
interesser
● oppdage ord som er felles for engelsk og andre språk eleven kjenner til
● lytte til, lese og samtale om innhold i enkle tekster, inkludert billedbøker
● lese og eksperimentere med å skrive kjente ord, fraser og enkle setninger
● tilegne seg ord og kulturell kunnskap gjennom engelskspråklig barnelitteratur og
barnekultur
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Teknologi og design
«Faget skal bidra til at elevane utviklar sin kreativitet og teknologiske kompetanse gjennom
å designe, utvikle og forbetre produkt. Elevane skal òg kunne forvalte teknologi på ein sikker
og berekraftig måte. Faget skal vidare bidra til at elevane kan finne gode teknologiske
løysingar for nåtida og framtida og forberede dei på å eit arbeids- og samfunnsliv med raske
omstillingar.»
Relevans
I FLL jobber lagene med teknologi og innovative løsninger på selvvalgte problemstillinger.
De skal også lage modeller eller prototyper. Her må de forske på design, materialer og
bærekraftighet.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
● designe og grunngi konsept for teknologiske produkt
● velje og bruke ulike materialar og verktøy i arbeidet med prototypar for teknologiske
produkt
● lage prototypar for teknologiske produkt og reflektere over korleis desse kan betrast
eller utviklast vidare
● grunngi val av design, materialar, verktøy og framgangsmåtar, og reflektere over kor
trygge og berekraftige vala er
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Programmering
«Programmering handler om å skape teknologiske løsninger gjennom praktisk arbeid med å
utvikle dataprogram. Faget handler også om å forstå og utnytte informasjons- og
kommunikasjonsteknologi (IKT). Prosessen med å utvikle program skal gi elevene trening i å
forstå brukerbehov og se sammenhengen mellom IKT og andre fagområder, og det skal gi
dem trening i algoritmisk tenkning og problemløsing.»
Relevans
I FLL jobber lagene med teknologi og programmering. De skal lære seg grunnleggende
prinsipper i programmering, og bruke disse til å programmere fysiske objekter: roboter.
For å lykkes i FLL må en øve på algoritmisk tenking, og dele problemer inn i delproblemer.
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
● gjøre rede for hvordan datamaskiner og dataprogram fungerer, og forklare egne og
andres koder
● bruke flere programmeringsspråk, deriblant minst ett som er tekstbasert
● bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som variabler, løkker, vilkår og
funksjoner, og reflektere over bruken av disse
● analysere problemer, gjøre dem om til delproblemer og gjøre rede for hvordan noen
av delproblemene kan løses med programmering
● planlegge og skape et digitalt produkt og vurdere dette med tanke på
brukervennlighet
● utvikle og feilsøke dataprogram som løser definerte problemer, inkludert
kontrollering eller simulering av fysiske objekter
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Ideer og praktisk forskning
«Ideer og praktisk forskning handler om å utvikle forståelse av forskning og ulike
forskningsmetoder. Faget skal gi elevene praktisk erfaring med å tenke kritisk og løse
problemer gjennom kreative prosesser. Faget skal også forberede elevene til videre studier
og arbeidsliv ved å gi dem kjennskap til prinsipper innenfor naturfaglige og samfunnsfaglige
forskningsmetoder og trening i å formulere, utforske og besvare ulike spørsmål og
problemstillinger.»
Relevans
I kategorien prosjekt skal FLL-lagene utforske ideer, lage problemstilling og undersøke
den, for så å lage en innovativ løsning på den. De skal gjennomføre undersøkelser, og
bearbeide og granske dataen de får inn.
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
● Utforske og drøfte egne og andres ideer og problemstillinger, og formulere spørsmål
og hypoteser som grunnlag for videre undersøkelser
● planlegge, gjennomføre og presentere vitenskapelige undersøkelser basert på egne
ideer eller interesser, og drøfte resultater fra undersøkelser
● velge og bruke relevante forskningsmetoder og verktøy i gjennomføring av eget
utforskingsarbeid
● bearbeide, analysere og kritisk granske innhentede data alene og sammen med
andre
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Utvikling av produkter og tjenester
«Utvikling av produkter og tjenester handler om at elevene skal få praktisk erfaring med
innovasjon, og at de skal bli rustet til å møte utfordringer gjennom å drive en bedrift. Faget
skal bidra til at de erfarer hvordan de kan være en ressurs i videre utdanning og arbeidsliv.
Faget skal videre bidra til at elevene utvikler kompetanse innenfor bærekraftig innovasjon.»
Relevans
I FLL skal elevene utvikle en innovativ løsning og lage en prototype av den. For å gjøre det
må de utforske og identifisere et marked og behovene i det, for så å lage et produkt som
dekker disse behovene. I FLL skal lagene tenke bærekraftig, og når de utvikler den
innovative løsningen sin så må de lage budsjett for å vurdere kostnader.
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
•
•
•
•
•
•

utforske og identifisere et marked og behovene i det
utvikle et produkt eller en tjeneste som møter et definert behov
vurdere problemstillinger rundt etikk og bærekraft i egen bedrift
planlegge og gjennomføre drift av en bedrift i samarbeid med andre
bruke budsjett og regnskap for å holde oversikt over driften av bedriften
dokumentere drift og reflektere over ulike sider ved egen bedrift
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